Az Összefogás Programja
Tisztelt Választópolgárok!
Négy évvel ezelőtt a Fidesz–KDNP kerületi képviselőjelöltjeivel a Realitás
Programja címet adtuk összegzett vállalásainknak. Ezzel kívántuk jelezni,
hogy hangzatos ígéretek helyett valódi, teljesíthető célokat tűzünk magunk elé. E törekvésünk ma is változatlan. A 2006-2010-es ciklus tapasztalatai azonban azt bizonyították, hogy terveink csak együttműködéssel,
a közigazgatási szervek, a helyi vállalkozások és a lakosság cselekvő részvételével valósulhatnak meg. Csakis így érhetjük el, hogy otthonunk és
környezetünk rendezett legyen, biztonságot nyújtson, hogy lakóhelyünk
fejlődése töretlen maradjon.
2010-2014-es programunk munkacíme most arra utal, hogy további
széleskörű összefogásra szólítjuk polgárainkat: számítunk mindazokra,
akik szeretik kerületünket, és készek tenni érte.

Összefogás
a zöld és környezetbarát
II. kerületért
Természeti adottságaink kerületünket
a főváros egyik legszebb tájegységévé teszik. Környezetünk értékeinek
megóvása, rendezettségének, tisztaságának fenntartása közös felelősségünk. Alábbi programpontjaink azokat az önkormányzati vállalásokat és
lakossági lehetőségeket tartalmazzák,
amelyekkel környezetünk védelméért
a legtöbbet tehetjük.

Kezdeményezzük a Fővárosi Közterület
Fenntartó Zrt.-nél a szelektív hulladékok társasházi szintű gyűjtését, illetve
a meglévő hulladékgyűjtő-szigetek gyakoribb ürítését. Ezzel is segíteni kívánjuk a szelektív hulladékgyűjtő helyek körül kialakuló rendetlenség felszámolását.
Szelektívhulladék-gyűjtő szigeteinket
térfigyelő kamerával látjuk el, hogy
megakadályozzuk az illegális hulladékok
kihelyezését.

A lakossági Komposztáló Kerület program keretében elindítjuk a komposztálást oktatási intézményeinkben is,
hogy gyermekeink mielőbb megtanulhassák a szerves hulladékok környezetbarát hasznosítását.

Bejelentővonalat hozunk létre a parlagfűvel szennyezett területek azonosítására.
Nemrég indult e-környezetvédelmi portálunkon online értesítéseket is fogadunk.
A Polgármesteri Hivatalban a papíráruk
beszerzése során már jelenleg is előnyben részesítjük az újrahasznosított termékeket. A következő években ezt intézményeinkre is kiterjesztjük.

Összefogás
a tiszta II. kerületért
Kerületünk legszebb részeit is gyakran csúfítja el kutyapiszok, eldobált
szemét, falfirka, vagy épp’ egy szabálytalanul kihelyezett hirdetőtábla. Az elmúlt években sokat tettünk a tisztaságért, ám valódi eredményt csak átütő
szemléletváltással érhetünk el. Miközben folytatjuk a közterületek módszeres takarítását, szeretnénk mind több
olyan kezdeményezést meghonosítani,
amely különböző csoportok bevonásával - közös ügyünkké teszi a városrész ápolt arculatának megőrzését.
A kutyaürülék-gyűjtő edények számának
növelésén kívül pórázra csatolható ürülékgyűjtő-zacskó tárolókat biztosítunk
a kutyatulajdonosoknak, ezzel is segítve
őket a kulturált sétáltatásban.

Az utóbbi években számos parkunk
újult meg, és vált a korábbiaknál is látogatottabbá. Épségük megőrzése azonban a gyakori rongálások miatt egyre
nehezebb feladat. Azon parkjainkat,
amelyeket az elkövetkező években nem
állandó őr, hanem járőr vigyáz, kamerával szereljük fel, és csatlakoztatjuk a
térfigyelő rendszerhez.
A kerület már elkészült közterületi faállomány-kataszterét kiterjesztjük a
magántulajdonú területekre is.

Bízunk benne, hogy 2014-re kizárólag
környezetbarát motorral szerelt buszok járnak majd kerületünkben.

További kutyafuttatók kialakításával
biztosítunk megfelelő, másokat nem
zavaró mozgáslehetőséget a négylábúak
számára.
Kibővítjük a Virágos Kerület programot, és a társasházak, a családi házak
előtti közterületek karbantartásához
együttműködésre kérjük a lakosságot.
E kezdeményezés keretében a legszebb
előkertet gondozó lakóközösségeket évről-évre jutalomban részesítjük.
Továbbra is kapcsolatban maradunk a
BKV-val szorgalmazva a korszerűtlen
autóbusztípusok folyamatos cseréjét.

Kedvezményt biztosítunk azoknak, akik
kutyáit a hatósági állatorvos chippel látja el. Ezzel mérsékelhető lenne a gazdátlanul kóborló ebek száma.
A járdatisztító gépeket GPS készülékekkel szereltük fel. A jövőben bárki
számára ellenőrizhetőek lesznek a bejárt útvonalak.

Ugyancsak készen állnak a tervek két új
kanyarodósáv kialakítására a Hidegkúti út – Máriaremetei út – Rezeda utca
csomópontjában. A beruházás megvalósításával jelentős javulás érhető el a
környék közlekedésében.

Tovább bővítjük a graffiti-mentesítési
programot. A társasházakon kívül más
ingatlantulajdonosok is igényelhetnek
támogatást a falfirkák eltüntetéséhez.
Együttműködést kívánunk kialakítani
az új fővárosi vezetéssel annak érdekében, hogy a jelenlegi, kétszintű közigazgatási rendszerből fakadó gondokat
kiküszöbölhessük. Szeretnénk koncepciót kidolgozni az arculat tekintetében
meghatározó városrészek üzlethelyiségeinek és homlokzatainak egységes
kialakítására.
Folytatjuk az illegális reklámtáblák elleni
küzdelmet. A folyamatos ellenőrzéseken
kívül sort kerítünk azoknak az engedély
nélkül kifüggesztett óriásplakátoknak
az elbontására is, amelyekre eddig - a
kapcsolódó peres folyamatok elhúzódása miatt - nem volt lehetőségünk.
Összefogás a
II. kerület színvonalas
közlekedéséért
Az utóbbi években kerületünk főútvonalain is jelentősen megnőtt a gépjárműforgalom. A mind gyakrabban
kialakuló forgalmi dugók, miközben
megnehezítik a közlekedést, számottevő környezeti terhelést okoznak.
Több szempontból is fontos tehát
megfelelő megoldásokat találni. A főutak áteresztőképességének növelésén
kívül kiemelt feladatunk, hogy javítsuk a közösségi közlekedés feltételeit,
ez azonban az esetek többségében a
fővárosi önkormányzat, vagy valamely más szervezet hatáskörébe tartozik. Céljainkat csak velük összefogva
valósíthatjuk meg.
A már elkészült tervek alapján elvégezzük a Kelemen László utcai híd szélesítését és hozzá a gyorsítósáv kiépítését
a Kelemen László utca – Hűvösvölgyi
út csomópontban.

A gyalogosok és az autósok biztonsága
érdekében körforgalommá alakítjuk a
Kapy út – Törökvész út kereszteződését.
Egyeztetést kezdeményezünk a fővárossal az útfelújítások ütemezéséről. A
tervezett fővárosi beruházások ismeretében átgondoltabban végezhetjük el
saját út- és járdafelújításainkat. Javasolni fogjuk, hogy azon fővárosi utak
rekonstrukcióját részesítsék előnyben,
amelyekkel a tömegközlekedés színvonala is emelhető.
Javaslatot teszünk a fővárosi önkormányzatnak megfelelő befogadóképességű P+R parkoló kialakítására a hűvösvölgyi végállomás közelében.
Szorgalmazzuk az M0 körgyűrű északnyugati szakaszának mielőbbi megépítését. Ezzel meg tudnánk óvni a II.
kerület jelentős részét az agglomerációs
átmenő forgalomtól.
Kezdeményezzük a 65-ös busz útvonalának meghosszabbítását annak érdekében, hogy a Szépvölgyi-dűlő lakói
számára elérhetőbb legyen a közösségi
közlekedés.
A könnyebb eligazodás érdekében folytatjuk a megkezdett utcanévtábla-programot. A kerület lakói ezentúl közvetlen
bejelentővonalon jelezhetik a tapasztalt
hiányosságokat.
További pályázati források bevonásával
folytatjuk a kerékpárutak fejlesztését
és a kerékpártárolók kihelyezését.

Összefogás
az egészséges
II. kerületért
Kiemelt célunk, hogy kerületünket
egészséges emberek lakják. Szeretnénk
elősegíteni, hogy városrészünk polgárainak minél több alkalma legyen
egészségének gondozására, a betegségek korai felismerésére. A szakemberek minden fórumon nyomatékkal
szólnak az önkéntes szűrővizsgálatok
jelentőségéről, ám a részvétel messze
elmarad a kívánatostól.
Folytatjuk a háziorvosi rendelők és a
kerületi fenntartású egészségügyi intézmények felújítását, hogy a magas szintű szakmai ellátáshoz a megfelelő tárgyi
feltételek is rendelkezésre álljanak.
Az általános iskolák első osztályos tanulói számára ingyenes, kihelyezett allergiaszűrést biztosítunk.

Évente két alkalommal díjtalan szűrőnapokat rendezünk mind Pesthidegkút,
mind a belső kerületrész területén. A
komplex szűrővizsgálatokon kívül szakmai tanácsadást is biztosítunk, elősegítve a lappangó betegségek időben történő
diagnosztizálását.
Kezdeményezzük az új egészségügyi
kormányzatnál, hogy kerületünk két
nagymúltú egészségügyi intézményét, az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet (OPNI), valamint a Budai
Gyermekkórházat állítsák vissza eredeti
funkciójába.
A kerület honlapján tavasztól őszig naprakész tájékoztatást nyújtunk a városrészünkre vonatkozó UVB-sugárzás mértékéről,
és az egészségkárosodás nélkül napon tölthető időtartamról. Ezzel is segíteni kívánjuk a megfelelő védekezést.

Összefogás
a biztonságos
II. kerületért
Mindannyiunk alapvető igénye, hogy
biztonságban érezzük magunkat, és
biztonságban tudjuk családunkat, vagyontárgyainkat. Az elmúlt években
- elsősorban a Városrendészeti Csoport
bővítésével - jelentős eredményeket értünk el, de a közbiztonság további javításához a rendőrség, a városrendészet és
a polgárőr szervezetek még hatékonyabb
összefogására lesz szükség. Alábbi programpontjaink olyan rövid- és középtávú
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek
megnövelhetik lakosságunk biztonságérzetét.
A közbiztonság javítása, az állandó rendőri
jelenlét érdekében Közbiztonsági Állomást alakítunk ki Pesthidegkúton. Az épületben a kihelyezett rendőrségi irodán kívül
a városrendészet és a polgárőrség, illetve a
tűzoltóság számára is biztosítunk helyiségeket. Intézkedésünk - a hatékonyabb
feladatszervezés lehetőségével - a belső városrész rendőri ellátottságát is javítja, így
kerületünk egészére kedvezően hat.
Folytatjuk a kerületi térfigyelő rendszer
kiépítését, és biztosítjuk a hatékony működtetést. A bűnügyi gócpontokon kívül
kiemelt figyelmet fordítunk a parkok, illetve az illegálisan hulladéklerakóként is
használt szelektív gyűjtőszigetek kamerás
őrzésére.

Technikai eszközökkel támogatjuk a kerületi rendőrkapitányság azon törekvését,
hogy újból működjék a körzeti megbízotti szolgálat, s így a rendőr munkája során
közelebbi, személyes kapcsolatba kerülhessen mind a lakossággal, mind a kerületi
intézményekkel.
Elkészítjük és megvalósítjuk a kerület
rövid- valamint középtávú bűnmeg-

előzési, továbbá kábítószer-prevenciós programját. Ez utóbbi legfőbb célja,
hogy megfelelő alternatívát nyújtson a
fiatalok, a legveszélyeztetettebb réteg
számára. Olyan programokat kívánunk
biztosítani, amelyek segítik egészséges
fejlődésüket, szabadidejük értelmes eltöltését. Szeretnénk megteremteni egy
korszerű, dinamikus bűnmegelőzési
oktatás alapjait is, amelybe a fiatalokat,
a szülőket és a civil szervezeteket egyaránt bevonnánk.
Védelmet és segítséget kell nyújtanunk kerületünk idős lakóinak. Ők vannak leginkább kiszolgáltatva azon bűnözői köröknek, amelyek különféle trükkökkel csalják
ki pénzüket, lopják el vagyontárgyaikat. A
kerületi gondozási központok bevonásával olyan rendőri előadásokat szervezünk
számukra, amelyek segítségükre lehetnek
a csalók elleni védekezésben. Továbbra is
helyet biztosítunk önkormányzatunk lapjában a rendőrségi beszámolóknak, a bűncselekmények ismertetésének, hogy a szélhámosságok és ügyeskedések módozatait
lakosságunk még idejében felismerje.
A kerületi rendőrkapitányságon elősegítjük egy olyan vezetésirányítási
pont kialakítását, ahol a rendőrség, a
városrendészet és a polgárőrség közösen
tudja értékelni a kerület bűnügyi fertőzöttségét, és adott esetben képessé válik
a kellő erők mozgósítására, a szükséges
eszközök átcsoportosítására.

Tovább bővítjük a bölcsődei és óvodai
férőhelyek számát, és az intézmények
fejlesztését. Arra törekszünk, hogy minden kerületi kisgyermek számára elérhető
legyen a magas szakmai színvonalú, államilag finanszírozott ellátás.
Folytatjuk a játszóterek bővítését, hogy a
kisgyermekek számára minél vonzóbb legyen a szabad levegőn tartózkodni.

Összefogás
a gondoskodó
II. kerületért
A gyermekekről, az elesettekről, az idősekről, a nehéz anyagi helyzetű emberekről történő gondoskodás igen összetett feladat. Megfelelő körülményeket
kell teremteni, elérhető szolgáltatásokat
kell nyújtani, anyagi támogatást kell
biztosítani a rászorulók számára. Kerületünk jellemzőihez tartozik, hogy az itt
élők már számos bizonyságát adták: bár
különbözőek a lehetőségeik, ha kell,
készséggel segítik egymást. Az önkormányzat hivatali intézkedésein túl ezért
is szeretnénk a civil szolidaritás kifejezésének intézményi hátteret teremteni.
Folytatjuk a gyalogátkelőhelyek korszerűsítésének programját. Javítjuk a
zebrák láthatóságát, és megkezdjük optikai akadálymentesítésüket is.

Ingyenesen látogatható, magas szakmai
színvonalú előadás-sorozatot indítunk a
kerületi szülők számára az őket legjobban
érdeklő nevelési, prevenciós, oktatási és továbbtanulási témákról.
A Szociális Kártya igénylői körét és kedvezményeit az eddig szerzett tapasztalatok
alapján vizsgáljuk felül és bővítjük ki.

Ingyenesen látogatható tanfolyamokat,
előadásokat indítunk az idősebb korosztály számára, és bővítjük a népszerű Internet Kortalanul programot is.
Kerületi alapítványt hozunk létre a társadalmi szolidaritás kifejezésére, így
mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetősége nyílik a városrészünkben nehéz körülmények között élő
embertársaink közvetlen támogatására.
Évente két alkalommal – karácsony előtt és
a nyári hónapokban - tárgyi adományokat
is gyűjtünk, amelyeket az alapítvány a kerületben élő rászorulók számára juttat el.

pesthidegkúton élőknek a legnagyobb
igényük van.

Növeljük a gyorsan népszerűvé vált Kerület Kártya elfogadóhelyeinek számát.

A növekvő gyermeklétszám a külső városrészben új általános iskolai osztályok elindítását teszi szükségessé, ezért bővítjük a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium épületét. A hozzáépítéssel új
férőhelyek létrehozásán kívül a Gyermekek
Házának működési feltételeit is javítjuk.

Bővítjük az interneten bejelenthető hibák
és problémák körét, segítve ezzel az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést.

Folytatjuk az óvoda és iskolaépületek
bővítését és felújítását. Elsőként a Bolyai
utcai óvoda villaépületének teljes rekonstrukcióját végezzük el.

A kerületi intézmények akadálymentesítési
programját az infokommunikációs és optikai akadálymentesítés megvalósításával
folytatjuk.
Korszerű, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, akadálymentesen elérhető
okmányirodát alakítunk ki a hűvösvölgyi
végállomás közelében, hogy kihelyezett
szolgáltatásunkkal megkönnyítsük a közelben lakók ügyintézését.
Elektronikus hirdetőtáblát hozunk létre
az önkormányzat honlapján, elősegítve,
hogy a kerületben elveszett tárgyak, háziállatok mielőbb megkerüljenek.

Összefogás
a fejlôdô II. kerületért
2006 óta számos területen értünk el
eredményt. Épült, szépült kerületünk,
új szolgáltatások indultak.
Városrészünk jövője azonban a folyamatos fejlődésben rejlik. Miközben folytatjuk az
önkormányzati beruházásokat, összefogást kezdeményezünk mindazon szervezetekkel és vállalkozásokkal, amelyek
tervezett fejlesztései tovább formálhatják kerületünk arculatát, vagy bővíthetik a szolgáltatások körét. Változatlanul
tartjuk magunkat azon meggyőződésünkhöz, hogy a szükséges feladatokat
jó gazdálkodással, hitelek felvétele nélkül kell elvégezni.
Az érintett ingatlantulajdonosokkal és
szolgáltatókkal együttműködve befejezzük
a hűvösvölgyi végállomás környékének
fejlesztését. A már megépült park mellett
így elérhetőek lesznek azok a kereskedelmi és szolgáltató egységek, amelyekre a

Folytatjuk az iskolaudvarok korszerűsítését. Ezzel is biztosítani szeretnénk gyermekeinknek a mindennapi testmozgás
lehetőségét.
Olyan egységes bejelentővonalat hozunk
létre, amelyen egyszerűen és folyamatosan
jelezhetőek – egyebek között - az út- és közműhibák, a hiányzó utcanévtáblák, a parlagfűvel szennyezett területek. A háttérként
telepített nyilvántartórendszerből mindenkor lekérdezhető lesz, hogy a bejelentés
nyomán milyen intézkedés történt.
Ingyenes wifi elérhetőséget biztosítunk
kerületünk legkedveltebb közösségi részein, így a Mechwart ligetben, a Lövőház
utcai sétálóutcában vagy a hűvösvölgyi
végállomásnál fekvő új parkban.

Együttműködést kezdeményezünk a volt
Ganz-telep III. számú tömbjének fejlesztésében érintett szervezetekkel és tulajdonosokkal, hogy a terület rendezésére a II.
kerület jellegéhez igazodó, kulturális és
szolgáltató funkciókat is magában foglaló
tervezet szülessen.
Az elmúlt időszakban a lakosság együttműködésével elkészült az úgynevezett
Szabadság úti sporttelep fejlesztési koncepciója. A gazdasági válság elodázta a
megvalósítást, de továbbra is első számú
célkitűzéseink között szerepel a megfelelő
piaci partner megtalálása és a beruházás
megvalósítása.
Új, a csontozatot és az ízületeket kímélő
burkolattal látjuk el a közterületi futballés kosárlabda pályákat. Ahol a lakóházak
közelsége indokolttá teszi, más típusúra
cseréljük a játék közben nagy zajt csapó
kerítéseket.

Tisztelt Választók!
Programunk összeállítása során igyekeztünk minden meghatározó területet
érinteni, és röviden összegezni terveink
főbb vonásait. A tervszerű munka mellett
azonban – és talán ebben rejlik az önkormányzati tevékenység lényege – mindenkor készen kell állnunk annak megoldására is, ami váratlanul adódik. Csakúgy
nyitottnak kell lennünk a jogos lakossági
igények, a jó kezdeményezések befogadására. Fentebb ismertetett programunk tehát közel sem ölelheti fel a következő négy
év valamennyi feladatát, de meghatározza
azt az irányt, amelynek mentén haladni
kívánunk.
Dr. Láng Zsolt
polgármesterjelölt

